
طلب تحويل األوراق المالية من عضو التقاص
آلخر لصانع السوق/موفر السيولة

Transfer Securities Between Clearing
Member for MM/LP

 Dubai Clear LLC | دبي للمقاصة ذ.م.م
P.O. Box: 9700, Dubai UAE | . ص.ب.: 9700 ، دبي، أ.ع.م

Email: clearing&settlement@dubaiclear.ae : بريد اإللكرتوني | Tel: +971 4 305 5555 :هاتف
www.dubaiclear.ae

Clearing Member name:

Account no.:

Investor number (NIN):

Clearing Member stamp & signature:

Dubai Clear Company Decision:

Approved:

Rejected Reason:

Officer Name: 

Date: Signature:

امس عضو التقاص:

رقم الحساب:

رقم المستثمر:

خمت وتوقيع عضو التقاص

بيانات عضو التقاص المحول إليه
Clearing Member Details
(Transfer to)

:Investor nameامس المستثمر:

Investor’s Detailsتفاصيل المستثمر

For Official Use Onlyلالستخدام الرسمي

Dubai Clear Company Stampخمت رشكة دبي للمقاصة

:From Investor Signatureتوقيع المستثمر المحول منه

.يف حال وجود وكيل أو وصي (غري األب)، يرجى إرفاق نسخة من الوكالة أو الوصاية مصدقة من كاتب العدل *
.يمت احتساب 100 درهم رسوم لكل ورقة مالية محولة. يجب دفع الرسوم قبل قيام رشكة دبي للمقاصة بتنفيذ المعاملة *

* In case of representative or guardian (other than father), please attach copy of the power of attorney or custody.
* Documented authenticated by a public notary. A fee of AED 100 will be charged for each transaction.
Fees must be paid before Dubai Clear process the transaction.

:Representative / Guardian Name & Sign* (If Any)امس وتوقيع الوكيل/الوصي* (إن وجد):

:Application Dateتاريخ الطلب:

Clearing Member name:

Account no.:

Investor number (NIN):

Clearing Member stamp & signature:

Clearing Member Details
(Transfer from)

امس عضو التقاص:

رقم الحساب:

رقم المستثمر:

خمت وتوقيع عضو التقاص

قرار رشكة دبي للمقاصة:

الموافقة:

الرفض بسبب:

امس المسؤول:

التاريخ:التوقيع:

بيانات عضو التقاص المحول منه

fees Number of Securities Listed Security Name No.عدد األوراق المالية الرسومالرشكة المساهمة العامة م
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